
 

1 
 

   

 

 
 

 

ONZE OUD-LEERLINGENDAG VAN ZATERDAG 15 OKTOBER  

IN BEELD EN WOORD 
 

 
 

 

 
 

De gouden jubilarissen in het gezelschap van oud-leraars Staf Hendrickx en Paul Dickens 
 
 

 

 

De zilveren jubilarissen  samen met oud-leraars Paul Helsen, Staf Hendrickx, Herman 
Adriaensen en Paul Dickens 

Maandblad 
 

D E   G A L M 

103de jaargang - nr. 4 –  december 2022 
Postnummer 2300 - Postkantoor Turnhout 1 
Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) 
Verantwoordelijke uitgever:  Marc Hendrickx 
Redactie: Guy De Kort, p/a Kasteelplein 20, 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2300 Turnhout - tel. 014/41.16.80 



 

2 
 

Zilveren jubilaris An DE BIE sprak de volgende opgemerkte woorden uit 
 

 

“Geachte gevierden,  
 

Zo begon destijds ook onze speech op de proclamatie van het 6de jaar.  Welkom aan 
iedereen, maar vooral: dag SVT’ers en leerkrachten van toen.  Waar is de tijd, die toch wel 
leuke tijd die we hier hebben doorgebracht, in onze apenjaren weliswaar. 
 

Merci aan alle leraars, en dat zijn er veel.  Toch denk ik dat ik ze bijna allemaal zou kunnen 
opnoemen of toch zeker met hun bijnaam. Zij die ons overstelpt hebben met testen en taken, 
maar ons vooral veel kennis en wijsheid bijgebracht hebben. 
 

Mijn verhaal op Sint-Vic begon op 1 september 1989. En we waren meteen proefkonijnen, de 
eerste lichting van het eenheidstype. Geen idee wat dat mocht betekenen. Ik stond hier met 
mijn koffertje van Samsonite, zoals zovelen. Als we dat aan onze kinderen vertellen, lachen ze 
ermee en maken ze de opmerking: wie steekt er nu zijn boeken in een koffertje?  
 

Die bedenking kan ik ook maken over de rugzak waarmee de jeugd van tegenwoordig naar 
school gaat. Inderdaad, we worden oud. We zijn van een andere generatie. De generatie van 
cassettes, video’s, diskettes, dia’s, overheadprojectors …  De generatie zonder mondmasker, 
zonder gsm, zonder laptop en zonder Smartschool. Wat een zalige tijd!  
 

Wij hadden nog aantekeningen en een echt rapportboekje met geschreven commentaar. En 
wie kent nog de ‘Palmares’ met de uitslagen van alle leerlingen van de hele school? Eu … de 
wet op de privacy? Die bestond toen nog niet.  
 

Wij hadden nog een echt winkeltje op de speelplaats waar je cursusblokken met hoofding en 
andere schoolbenodigdheden kon kopen.  Dat was wel helemaal aan de andere kant van de 
speelplaats waarvoor je dan per uitzondering over de lijn mocht die in het midden van de 
speelplaats geschilderd was. Ook mijn blokfluit ben ik daar gaan kopen die ik dan een beetje 
later bijna een hele les in de lucht moest houden omdat ik er zonder toestemming al op 
gefloten had. Elk jaar word ik er weer aan herinnerd als dat liedje van Queen, dat we toen zeer 
uitvoerig besproken hebben, weer op de eerste plaats in de top staat.  
 

We hadden frisdrankautomaten en ’s middags konden we wafels kopen in de refter en nadien 
kon je er naar de middagstudie. Wie kan zich de basketbalspeelplaats nog herinneren waar 
we ons tijdens de pauzes konden uitleven? En de middagsport? Lopen naar de vaart? Of de 
lijnen en de bollen rondom de sporthal om te berekenen hoe ver we gelopen hadden.  
 

De beeptest? Wie kan de volgende zin afmaken: “Bevend van schrik riepen 2 pootjes van mijn 
tekenstoeltje de tekenleraar om hulp … ”? Wie heeft de parlofoon of de bureaulamp nog die 
we maakten? Ken jij jouw reactie nog toen je de bel, eu … zoemer, voor het eerst hoorde of 
toen er plots geluid uit de intercom kwam?  
 

Herinneren jullie je nog de acties van Broederlijk Delen waarbij heel de speelplaats vol 
kroonkurken lag of omgetoverd werd tot één grote krijttekening? En dat we dat dan konden 
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bewonderen via de balkons? Wie is er de eerste 3 jaar mee naar Oostenrijk geweest om te 
gaan skiën? Wie herinnert zich nog het jaar dat daar geen sneeuw lag?  
 

Uiteindelijk mochten we dan de lijn oversteken en nog wat later ontdekten we nog een koer: 
de rookkoer. Dan mochten we ’s middags in de refter ook kaarten en in het laatste jaar kregen 
we ook een ontspanningszaal, maar die is toen vrij snel dichtgegaan.  Of ze nog terug open is 
gegaan, weet ik zelfs niet meer.  
 

Deed jij mee aan de variatlon op de sportdag? Of zat jij in de minionderneming ‘Soie belle’? 
Ging jij mee naar Londen of Parijs of Rome? Herinneren jullie zich onze 100 dagen nog? 
Hielpen jullie mee op de opendeur of kwamen jullie mee genieten en zingen in de English 
Pub?  
 

Ben jij nadien nog in Sint-Vic geweest? Meedoen met een quiz of een babbeltje komen doen 
op de opendeurdag? Of meegedaan met de Night Trail? Of heb jij misschien kinderen die hier 
schoollopen of die hier ook al afgestudeerd zijn? 
 

Wat gaat de tijd toch snel. Maar die mooie tijd op Sint-Vic zullen we nooit vergeten.“  
 

 

 

 

Namens de KSVK vertelde GUY DE  KORT dit “ELFEN”VERHAALTJE 
 

 

“De KSVK (Koninklijke Sint-Victorskring, in de volksmond “den awt liejerlingenbongt”), werd 
opgericht in 1908.  En vandaag - 114 jaar later – is de KSVK nog maar aan haar 5de voorzitter 
toe.  En ik heb vastgesteld dat het getal 11 in de geschiedenis van het KSVK-voorzitterschap 
een duidelijke rol heeft gespeeld. 
 

Bernard Dierckx was de 1ste voorzitter, van 1908 tot 1941 -  33 jaar, of 11 x 3. 
Stan Dergent was de 2de voorzitter, van 1941 tot 1963 -  22 jaar, of 11 x 2. 
André Smolders was de 3de voorzitter, van 1963 tot 1974 -  11 jaar, of 11 x 1. 
Karel Dergent, de 4de voorzitter, vond 11 jaar blijkbaar wat te weinig en 22 wat te veel, want 
hij gaf na 16,5 jaar  - 11 x 1,5 - de leiding door aan Marc Hendrickx, die hier niet alleen 
aanwezig is als huidig voorzitter maar ook als gouden jubilaris.   
 

En om in de geest van dit elfenverhaaltje te blijven: Marc is niet enkel al 32 jaar KSVK-
voorzitter, maar is ook 12 jaar voorzitter geweest van de  overkoepelende Koninklijke 
Federatie van Oud-leerlingenbonden van de Broeders van Liefde in België.  32 jaar + 12 jaar = 
juist … 44 jaar, of 11 x 4. 
 

Records zijn er om verbeterd te worden.  Welnu: het record van de 1ste voorzitter, Bernard 
Dierckx - 33 jaar -  zal dus volgend jaar  sneuvelen.  Het zou mij zelfs niet eens verwonderen 
dat de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee onze huidige voorzitter de KSVK sinds 
1990 leidt hem ook nog zullen toelaten jullie allemaal uit te nodigen op onze oud-leerlingendag 
van 2090, het jaar waarin Marc zijn 100-jarig voorzitterschap zal vieren.          
 

 

 

 

 

De (bijna) KSVK-recordvoorzitter kon de 

hem aangeboden attentie (flessen 

alcoholhoudend druivensap) zichtbaar 

smaken. 
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Bij een nieuw record hoort uiteraard een speciale trofee.  Opnieuw in de geest van dit 
verhaaltje dacht het KSVK-bestuur natuurlijk direct aan een cheque van … 11 euro.  Maar 
nee, Marc: het is een andere, zij het bescheiden, attentie.  Wij kennen je echter meer dan 
voldoende om te weten dat jij niet op zoek zult gaan naar de financiële waarde van die 
attentie, want die ligt een héél stuk lager dan die andere, véél belangrijker, waarde die 
erachter zit: het grote respect en de enorme dankbaarheid van de Sint-Victor-oud-leerlingen 
voor hetgeen jij de voorbije bijna 33 jaar hebt gepresteerd én betekend voor de KSVK. 
 

Laten we dit verhaaltje hier nu maar afsluiten met een méér dan óververdiend applaus voor de 
- binnenkort - nieuwe KSVK-recordvoorzitter Marc Hendrickx.” 

 

 
 

JAN PEETERS - PEDAGOGISCH DIRECTEUR in SV 
 

 

 

 

 

 

OUD-VICSKES OPNIEUW AAN HET WOORD 
 

 

Met grote dank aan onze reporters Luc Van de Cruys en Herman Adriaensen kunnen we 
een nieuwe reeks “Oud-Vickskes aan het woord” aankondigen.   
 

Na Vic SWERTS (oktober 2019), Dirk  LAVRYSEN (november 2019), Tom PELCKMANS 
(december 2019), Wim VANDECRUYS (januari 2020), Tinne MERTENS (februari 2020), 
Annouck SWANNET (maart 2020), Thomas COPPENS (april 2020), Dirk VAN DUPPEN 
(mei 2020), Kris BRIJS (juni 2020), Toon MICHIELSEN en Bob VERSMISSEN (mei 2021), 
Els VERHEYEN (november 2021), Tinne VERMEIREN (december 2021), Peter DIERCKX 
(januari 2022), Toon VAN GESTEL en Geert TORFS (februari 2022), Kaat VAN 
EIJNDHOVEN (maart 2022), Lars BERNAERTS (april 2022) en Flor JOOSEN (mei 2022) 
… is het nu EERST de beurt aan …... 
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Hans GEERTS studeerde af in de richting 

economie in 1982. Daarna volgde hij 

politieke en sociale wetenschappen, 

internationale betrekkingen en 

internationaal Europees recht in 

Antwerpen, Leuven en Brussel. Hans is ook 

consulair rechter (lekenrechter, red.) aan de 

ondernemingsrechtbank in Turnhout, maar 

vooral eigenaar van LODA. LODA is gekend 

voor zijn javel en andere 

onderhoudsproducten.  

Hoe komt iemand ertoe om ondernemer te worden? 
 

 

“Indien ik voor iemand anders succesvol kan zijn, kan ik het ook voor mezelf 
eens proberen.” 

 
“Dit wil ik niet doen, dat wil ik wel doen. Ik wil ondernemen.”  Al van in mijn jeugd wist ik wat 
ik wilde.  In 1996 gaf ik mijn goedbetaalde job in een sterk groeiend bedrijf op onder het 
motto: “Indien ik voor iemand anders succesvol kan zijn dan kan ik het ook voor mezelf 
eens proberen”. Na verkenning van de markt stootte ik heel toevallig op LODA. Toen ik het 
vertrouwen van de eigenaars kreeg, was de deal snel beklonken. Ik heb LODA  
overgenomen om een groeiverhaal te schrijven. In 1996 verkocht LODA enkel flessen van 1 
en 5 liter javel. Dat was het! Er lagen opportuniteiten en ik wilde hiervoor gaan. Ondanks 
het hard werken en de grote verantwoordelijkheid tegenover mijn personeel heb ik deze 
grote stap in mijn carrière nooit beklaagd! 
 
Kun je LODA even situeren? 
 

LODA, opgericht in 1930 door Henri Lorent en Jan Daemen, produceerde toen enkel 
bleekwater en  gedemineraliseerd water.  LODA lag toen in het centrum van Westmalle, 
naast het gemeentehuis en crèmerie Flora. Na de overname zijn we In 1999 verhuisd naar 
het industrieterrein in Westmalle. We dachten dat we daar voldoende ruimte hadden … 
Maar snel barstten we uit onze voegen en kochten we in 2003 de gebouwen van onze 
overbuur als magazijnruimte. Uiteindelijk zaten we vast in Westmalle; verder groeien was 
daar onmogelijk. 
 

Via nieuwe industriegronden van de IOK vestigden we ons in 2013 in Beerse. Voor ons erg 
interessant omwille van de snelle vervoersmogelijkheden en de grootte van het terrein.  En 
voor onze werknemers was de afstand met de vroegere vestigingsplaats niet zo groot. 
Onze laagbouw was negen keer groter dan de fabriek in Westmalle.  De gigantische groei 
én de overname van een Nederlandse concurrent verplichtten ons om snel in de hoogte uit 



 

6 
 

te breiden.  Het gevolg is dat het terrein nu volgebouwd is. Gelukkig hebben we aan de 
overkant nog uitbreidingsmogelijkheden voor  
ongeveer 6 000 m². Ten opzichte van 1996 is de omzet met 15 keer gegroeid!   
 
Waar ligt het succes van jullie onderneming? 
 

We leveren voornamelijk aan supermarkten, waar de prijzen van de private labels (dit zijn 
producten die door LODA gemaakt worden onder het merk van de supermarkt, red.) 
voortdurend onder druk staan. Het laatste anderhalf jaar is dit voor ons een continu gevecht 
om concurrentieel te blijven. De retailers stellen zodanig hoge eisen voor hun producten dat 
de kwaliteit ervan niet onderdoet voor de A-merken (de gekende merken, zoals bijvoorbeeld 
Glorix, red.). Sommige private labels zijn beter dan de A-merken! Neem  de prijs van een 
bus javel van 5 liter: die is 4 maal duurder voor een A-merk dan voor een private label van 
dezelfde kwaliteit! 

 

“De A-merken verliezen het van de private labels” 
 
De laatste maanden kunnen we amper volgen met de productie omdat de consument de 
private labels verkiest. LODA heeft ondertussen een grote naambekendheid maar heeft 
geen dure marketingkosten waardoor we ook onder ons eigen merk zeer competitief 
kunnen zijn. De tendens naar laagprijzige producten is vandaag onmiskenbaar en is 
volgens mij onomkeerbaar. De A-merken verliezen het van de private labels die even goed 
zijn en veel goedkoper verkocht worden. De consument is tevreden over de prijs én de 
kwaliteit van de private label zodat hij het duurdere merk niet meer zal kopen. 

 

“Een bereikt doel is de start om aan een volgend doel te werken.” 
 
We hebben al heel wat doelen bereikt, maar een bereikt doel is de start om aan een 
volgend doel te werken. Wij kijken uit naar nieuwe opportuniteiten om onze groei te 
bestendigen. In de Belgische markt is er nog een beetje groeipotentieel; de Nederlandse 
markt is een ongelooflijk grote groeipoot; Scandinavië komt sterk op ... Daarnaast bekijken 
we de diversificatie van onze producten, maar dit vraagt tegelijkertijd meer investeringen en 
plaats.  Voor onze producten en hun toepassingen verwijs ik graag naar onze website 
https://www.LODA.be/nl. 
 

Sinds de coronacrisis zijn we gegroeid. Tot dan gaf de overheid geen goedkeuring voor 
'javel als ontsmettingsmiddel'.  Met de corona zei de FOD Volksgezondheid: “Ontsmet met 
javel!” Toen werkten we hier dag en nacht. Iedereen hier was gemotiveerd! We zijn de 
enige fabrikant in België die een goedkeuring voor dit ontsmettingsmiddel gekregen heeft. 
Omwille van de grote volumes die we afzetten, zijn we vanaf dan ook een Soveso-bedrijf 
geworden! Dit houdt in dat we als klein bedrijf dezelfde inspectie over de vloer krijgen als 
Janssen Pharmaceutica of BASF. Dit vraagt aangepaste werkwijzen en investeringen. 
 
 

https://www.loda.be/nl
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LODA verwerkt chemische producten. In hoeverre hebben jullie oog voor 
duurzaamheid? 
 
We volgen het aspect duurzaamheid op drie vlakken op. 
 

• Vooreerst het gebruik van water, een van onze belangrijkste grondstoffen. We 
pompen zelf water op uit een waterlaag die niet geschikt is als drinkwater. We 
ontharden en ontijzeren dit en bufferen het in een ondergronds 'zwembad' van 
360.000 liter.  Onze afvalwaterstromen recycleren wij. Bij de aanmaak van 
gedemineraliseerd water komt er 50 %  afvalwater vrij.   Dit wordt gezuiverd en naar 
de bufferbak gepompt. Het regenwater van het dak vangen we op. Dit water wordt 
gezuiverd, ontsmet en naar de buffer gepompt. Ook het afvalwater van de spoeling 
van de machines wordt hergebruikt. Al dit water is perfect geschikt voor de productie 
van javel. 

 

• De aanmaak van flessen doen we zelf. Hier komen korreltjes toe; ze worden 
verwarmd en dan geblazen tot flessen en cans.  Zo halen we elke jaar meer dan 1 
000 vrachtwagenbewegingen van de weg. Bovendien proberen we onze 
verpakking zo licht mogelijk te maken. De WC-eendjes bijvoorbeeld wegen bij onze 
concurrenten 2 gram zwaarder. Per stuk lijkt dit niet veel, maar met grote volumes 
spreek je al snel van tienduizenden kg plastic. Ook door de vorm van de dozen 
plaatsen we ongeveer 25 % meer op een palet.  Gevolg: weer minder 
transportbewegingen. 

 

• En last but not least is er de duurzaamheid naar het personeel toe. Door de 
samenwerking met het OCMW doen leefloontrekkers en vluchtelingen stage. Ze 
worden opgeleid om hen te  laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. 
Ondertussen hebben we zelf een tiental mensen hiervan in dienst genomen. Ons 
samenwerkingsverband met A-Kwadraat biedt aangepast werk aan mensen met een 
beperking. Ons bedrijf heeft een zeer stabiele ploeg van werknemers. Het sociale 
aspect, dat voorkomt uit mijn opleiding in SVT, blijft belangrijk. Als ondernemer wil je 
iets teruggeven aan de maatschappij. 

 
Blijkbaar heeft Sint-Victor je ondernemerschap beïnvloed. Welke herinneringen heb 
je aan Sint-Victor? 
 
SVT is voor mij – naast de studie –  de school waar ik veel plezier en veel vrienden 
gemaakt heb! Mijn vader was oud-leerling en was fier dat hij naar Sint-Victor ging. Elke keer 
als ik nu langs Sint-Victor passeer, doet me dat iets. Ik mijmer dan in welk klaslokaal ik zat 
en haal dan goede herinneringen bij me op. 
 

“Eigenlijk waren we wel echte deugnieten.” 
 
In het tweede jaar moderne zat ik bij mijnheer LAMBERTS. Het klaslokaal was het eerste 
deel van de grote studie en werd gescheiden door een groot gordijn. Was het daardoor dat 
het een 'woelige' klas was? Ik weet het niet … Ik geef wel toe dat ik niet zo'n voorbeeldige 
leerling was. Eigenlijk waren we wel echte deugnieten. 
 

Er waren leraars bij wie je iets bij kon uitsteken en grappige verhalen kon vertellen. In het 
vijfde jaar  werd er een taartenslag voor een of andere vereniging georganiseerd. We 
vonden er niets beters op dat de taarten te laten leveren in de les van Mil SYSMANS om ze 
daar dan op te eten. Mil heeft het goed opgepakt en we mochten de taarten opeten, maar 
…  een van de volgende lessen had zijn echtgenote voor ons cake gebakken. Ongelooflijk! 
Nog een kleine anekdote tussenin: toen we nog in Westmalle actief waren, kwam er een 
leerling van Sint-Victor een interview voor zijn eindwerk afnemen. Ik haalde ook wat 
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anekdotes op van de school, ook die van Mil Sysmans, waarop de jongen antwoordde: “Die 
Mil, dat is mijn vader!” 
 

Staf HENDRICKX kom ik nog geregeld in Merksplas tegen. Voor LO moesten we toertjes 
rond het kasteel lopen. Ik haatte dat. Ik vroeg hem toen eens: “Mijnheer, als ik nu de helft 
zo snel loop, is het dan goed dat ik dan de helft van de toertjes loop?”  Staf toonde zijn 
beminnelijke glimlach te voorschijn en schudde het hoofd. Gewoon je leraars zo'n dingen 
zeggen, vond ik zo tof … 
 

De 'SMOLDERS', onze leraar economie in de hogere cyclus, kwam met zijn sigaar in de 
les.  Hij legde zijn sigaar op tafel  en wij vonden er niets beters op dan die te pikken en te 
verstoppen. Heerlijke tijden waren dat … Zou dit nu nog kunnen? 
 

Raar, maar ook aan leraars die wel zeer streng waren, heb ik  goede herinneringen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan Hugo SPILDOOREN: in zijn lessen Frans 'bougeerde' ik niet. Daar moest 
ik opletten en luisteren. Ik heb er veel bij geleerd. 

 
“We werden echt betrokken bij het schoolleven.” 

 
Het organiseren van allerlei activiteiten heeft me veel bijgebracht. Neem nu bijvoorbeeld de 
honderd dagen. Wij organiseerden – in samenspraak met de directie – als eersten kip en 
friet op school! Daarvóór ging men altijd buiten de school.  Ons initiatief werd later een 
traditie binnen de school.  We werden echt betrokken bij het schoolleven. 
 
 
Bronnen 
Interview  op 14 november 2022 
Internet, 2022-11-07, https://www.LODA.be/nl 
 

 

 
 

ONZE SINT-VICTORQUIZ KOMT ER WEER AAN 
 

 

 

 
 

Noteer alvast dat we jullie voor die quiz verwachten op 
 

VRIJDAG 17 MAART 2023 
 

https://www.loda.be/nl
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Wij spelen met ploegen van (maximum) 6 personen, van wie minstens 4 echte Victorianen.  
Ook de leerlingenploegen moeten uit minstens 4 SV-leerlingen bestaan; eventuele andere 
ploegleden (max. 2) moeten ook humanioraleerlingen zijn (zij het in een andere school). 
 

Zoals steeds is er een apart klassement voor de leerlingen- en de andere ploegen (met 
prijzen voor de eerste 3 leerlingenploegen en voor de eerste 10 niet-leerlingenploegen).     

 

Inschrijvingsgeld:  4 euro p.p.  (3 euro voor de leerlingen). 

(ter plaatse te betalen) 
 

Geïnteresseerden wordt gevraagd een mailtje te sturen naar  

 guydekort@hotmail.com 

met vermelding van de NAAM van de ploeg, de VERANTWOORDELIJKE en het aantal 
spelers 

 

N.B. Ondertussen is de eerste inschrijving (een trouwe oud-leerlingenploeg) al 
binnengelopen.  Hopelijk de voorbode van een lange reeks ! 

 

 

 

 
 
Twee krieken ontmoeten mekaar tijdens een wandeling. 
Zegt de ene: “Ik heb zojuist een wind gelaten”. 
Zegt de andere: “Kriek het”’. 

 
 
Wanneer zijn kinderen volwassen? 
Als ze niet meer vragen waar ze vandaan komen en niet meer zeggen waar ze naartoe 
gaan! 
 
 
Als een man de deur van zijn auto voor zijn vrouw opendoet, heeft hij ofwel een nieuwe 
vrouw ofwel een nieuwe auto. 

 

 

Twee drinkebroers waggelen in het holst van de nacht naar huis.   
Zeg de ene: “Ik weet zeker dat mijn vrouw zal koken van woede” 
Zegt de andere: “Dan heb jij geluk.  Ik krijg op dit uur niets warms meer”. 
 

 

Een mooie dame bij de tandarts: “Doe me asjeblief geen pijn, dokter.  Ik ben zo 
verschrikkelijk bang. Ik geloof dat ik nog liever een baby zou krijgen dan dat ik in mijn tanden 
moet laten boren”. 

Zegt de tandarts: “Dat kan natuurlijk ook, maar dan moet ik wel eerst de stoel in een andere 
stand zetten”. 

mailto:guydekort@hotmail.com

